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odpowiadając na pismo z dnia 20 października 2017 r., znak: ZSS.422.43.2017.KS w sprawie 

przekazania informacji na temat działań  podejmowanych przez resort w kwestiach 

dotyczących ncirm zatrudnienia Pielęgńiarek i półożnych, w szczególności w jednostkach 

sprawujących opiekę  zdrowotną  nad dziećmi oraz ustosunkowanie się  do kwestii zawartych 

w Stanowisku Nr 10 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 września 

2017 r. w sprawie pełnienia „jednoosobowych dyżurów przez pielęgniarki i położne 

w zakładach leczniczych", uprzejmie proszę  o przyjęcie poniższych informacji 

w przedmiotowej sprawie. 

Podkreślam, że Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł  informował  organizacje pielęgniarskie 

oraz opinię  publiczną  o podejmowanych przez resort pracach nad stworzeniem planu działań  

na rzecz rozwoju pielęgniarstwa w Polsce. W trosce o zapewnienie właściwego miejsca 

pielęgniarkom i położnym w systemie świadczeń  opieki zdrowotnej oraz dbając 

o bezpieczeństwo i jakość  opieki nad pacjentami, Minister Zdrowia zarządzeniem z dnia 

21 kwietnia 2017 r. powołał  Zespół  do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju 

pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 50 i poz. 102). Zakres prac 

Zespołu obejmuje 5 obszarów ukierunkowanych na: 

Obszar nr 1. Kształcenie przed i podyplomowe pielęgniarek i położnych. 

Obszar nr 2. Nowy zawód medyczny, jako zawód pomocniczy dla zawodu pielęgniarki 

w systemie opieki zdrowotnej. 
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Obszar nr 3. Rola, kompetencje pielęgniarek i położnych w systemie ocl-rony zdrowia. 

Obszar nr 4. Normy zatrudnienia — określenie liczby pielęgniarek i położnych oraz ich 

kwalifikacji w poszczególnych zakresach świadczeń  (rozporządzenia 

„koszykowe"). 

Obszar nr 5. Warunki pracy, wynagrodzenia i prestiż  zawodów pielęgniarek i położnych. 

W skład zespołu weszli przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgriarek i Położnych, 

przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgn arek i Położnych 

przedstawiciele towarzystw pielęgniarskich, przedstawiciele: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki 

Społecznej, eksperci, a także przedstawiciele merytorycznych departamentów Ministerstwa 

Zdrowia. 

Celem prac zespołu jest analiza postulatów, oczekiwań, proponowanych rozwiązań  

dotyczących problemów współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa, zebranie jak 

najszerszych informacji i poznanie jak największej liczby opinii dotyczących istotnych 

i wzajemnie powiązanych problemów pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. 

Pierwsze posiedzenie ww. Zespołu, odbyło się  w dniu 16 maja 2017 r. w Ministerstwie Zdrowia. 

Aktualnie trwają  prace analityczne w poszczególnych obszarach tematycznych, jak również  

wypracowywane są  propozycje rozwiązań  w poszczególny—ch zakresach. Efektem prac 

Zespołu będzie wypracowanie realnych, kompleksowych rozwiązań  zidentyfikowanych 

problemów i przygotowanie Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce 

mającej na celu wskazanie konkretnych kroków do poprawy kondycji polskiego pielęgniarstwa 

i położnictwa dzisiaj i w przyszłości. 

Informuję, że efekt prac Zespołu w postaci gotowej Strategii w formie dokumentu będzie 

zaprezentowany opinii publicznej w formule zorganizowanej we współpracy 

z przedstawicielami środowiska pielęgniarek i położnych. Zespół  zakończy swoją  działalność  

po opracowaniu Strategii, nie później jednak niż  do 31 grudnia 2017 r. 

Wyjaśniam, że kwestie związane z ustaleniem obsady pielęgniarskiej w poszczególnych 

zakresach świadczeń  są  omawiane i dyskutowane w ramach działań  Zespołu — Obszar IV. 

W tym obszarze zaplanowano poniższy zakres zadań: 

określenie faktycznej liczby pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia, 

wraz z określeniem docelowych wskaźników na 1 tys. mieszkańców; 

wypracowanie regulacji dotyczącej liczby i kwalifikacji pielęgniarek i położnych 

realizujących świadczenia gwarantowane w poszczególnych zakresach; 

wypracowanie mechanizmów motywujących podmioty lecznicze posiadające umowę  

z NFZ, do określenia minimalnych norm zatrudnienia. 
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Z uwagi na toczące się  prace Zespołu oraz trwające uzgodnienia, w których bierze udział  

również  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych informuję, że treści zawarte w Stanowisku 

Nr 10 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 września 2017 r. w sprawie pełnienia 

„jednoosobowych dyżurów przez pielęgniarki i położne w zakładach leczniczych" 

są  przedmiotem dyskusji. 

Podkreślam, że członkowie Zespołu posiadają  wszelkie informacje o aktualnym stanie prac 

Zespołu oraz o przegłosowanych kwestiach w ramach poszczególnych obszarów. 

Informuję, że w dniu 15 września 2017 r. odbyło się  spotkanie robocze Zespołu podczas 

którego omawiano propozycję  dotyczącą  „wprowadzenia zapisu dotyczącego minimum 

2 pielęgniarek na dyżurze". W trakcie tej dyskusji Pani Zofia Matas, Prezes Naczelnej Rady 

Pielęgniarek i Położnych poinformowała, że przyjęcie tego zapisu nie do końca jest właściwym 

rozwiązaniem, bowiem jeżeli wprowadzimy wymóg minimum 2 pielęgniarek na dyżurze, 

to w sytuacji gdy obsada pielęgniarska powinna być  większa, pracodawca może się  ograniczyć  

do wymaganego minimum. Podczas spotkania ustalono, że Naczelna Rada Pielęgniarek 

i Położnych prześle zmodyfikowaną  propozycję  zapisu dotyczącego wymogu obsady 

2 pielęgniarek na dyżurze. 

Ponadto, kwestie obsady pielęgniarskiej na dyżurze/zmianie były omawiane także w trakcie.. 

posiedzenia Zespołu w dniu 2 października 2017 r. W trakcie tego posiedzenia Prezes 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przedstawiła propozycję  zapisu odnosżącą  

się  do obsady pielęgniarskiej, cyt. „liczba personelu pielęgniarskiego/położniczego ustalona 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej, nie może być  mniejsza albo równa 1 pielęgniarce albo położnej 

w każdej komórce organizacyjnej w tym samym czasie". W trakcie spotkania członkowie 

Zespołu w odniesieniu do przedstawionej propozycji przez Panią  Prezes oraz propozycji 

wprowadzenia zapisu dotyczącego „minimum 2 pielęgniarek na dyżurze", odbyli dyskusję, 

podczas której wskazano na konieczność  rezygnacji z zapisu "minimum 2 pielęgniarek 

na dyżurze", na-  rzecz wprowadzenia zapisu dotyczącego zabezpieczenia jakości - 

i bezpieczeństwa opieki nad pacjentami. Członkowie Zespołu zaproponowali i przegłosowali 

propozycję  o treści: „wypracowanie zapisów dotyczących zapewnienia odpowiedniej obsady 

pielęgniarskiej na dyżurze/zmianie gwarantującej optymalną  opiekę  pielęgniarską  
i bezpieczeństwo pacjenta". W trakcie głosowania nad treścią  powyższej propozycji 

przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, przedstawiciele Ogólnopolskiego 

Związku Zawodowegó Pielęgniarek i Położnych, jak również  przedstawiciel Polskiego 

Towarzystwa Pielęgniarskiego nie zgodzili się  na jego przyjęcie. Z uwagi na zaproponowany 

termin wydłużenia prac Zespołu (do 31 grudnia 2017 roku), Członkowie zaproponowali, 



że propozycja ta będzie podlegała dalszym uzgodnieniom co do treści i aktu prawnego, który 

miałby regulować  tę  kwestię. 

Przedstawiając powyższe, informuję, że do czasu przyjęcia nowych rozwiązań  

oraz wprowadzenia przepisów regulujących normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych 

w poszczególnych zakresach świadczeń  zdrowotnych finansowanych ze środków 

publicznych, mają  zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.), które zobowiązują  kierownika podmiotu 

leczniczego niebędącego przedsiębiorcą  do ustalania i stosowania minimalnych norm 

zatrudnienia pielęgniarek. Ponadto, przepisy powyższej ustawy gwarantują  przedstawicielom 

organów samorządu pielęgniarek oraz związkom zawodowym pielęgniarek i położnych 

działających na terenie podmiotu, udział  (możliwość  opiniowania) w pk;)cedurze ustalania 

tych norm. 

Nadmieniam, że organizacją  pracy pielęgniarek w oddziałach zajmują  się  osoby zarządzające, 

poczynając od pielęgniarki oddziałowej, przełożonej pielęgniarek, naczelnej pielęgniarki. 

To na kadrze kierowniczej danego podmiotu leczniczego spoczywa obowiązek monitorowania 

zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej w poszczególnych komórkach organizacyjnych szpitala 

oraz obciążenia pracowników medycznych wypełnianiem innych zadań, które wynikają  
_ 

z organizacji pracy w danym podmiocie leczniczym. 

Jednocześnie wskazuję, że odpowiedzialność  za zarządzanie podmiotem leczniczym 

niebędącym przedsiębiorcą  ponosi kierownik podmiotu leczniczego, co reguluje art. 46 ust. 

1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej. W związku z powyższym decyzję  

w sprawach kadrowych podejmuje kierownik podmiotu leczniczego i on odpowiada 

za zatrudnienie na danym stanowisku pracy osoby posiadającej wymagane przepisami 

' kwalifikacje. Ponadto, na kierowniku podmiotu leczniczego spoczywa odpowiedzialność  

za sprawy dotyczące organizacji udzielania świadczeń  opieki zdrowotnej w tym zapewnienia 

odpowiedniej jakości udzielanych świadczeń  opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa pacjenta. 
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